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الشيخة امثال االحمد لدى مغادرتها مملكة سوازيالند

الشيخة امثال االحمد لدى حضورها حفل عيد ميالد ابنة ملك سوازيالند

سمو رئيس الوزراء ود.إسماعيل الشطي ود.رشا الصباح خالل زيارة املتحف املرافق للنصب التذكاري سمو رئيس الوزراء خالل لقائه النائب األول لرئيس مجلس الدولة والوزراء في كوبا

سمو رئيس الوزراء ونائب وزير خارجية كوبا خالل زيارتهما النصب التذكاري للمناضل الكوبي خوسيه مارتي

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال السفير مجدي الظفيري
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه د.محمد احلويلة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الشيخ جابر املبارك

الدباغ: على الكويت عدم تصديق أي 
شائعات تهدف لتوتر العالقات مع العراق

ممثلة صاحب السمو حضرت 
حفل عيد ميالد ابنة ملك سوازيالند

القاهرة � د.ب.أ: أكد املتحدث باس���م احلكومة 
العراقية علي الدباغ أن »احلكومة العراقية تسعى 
إلى بناء أفضل العالقات اجليدة مع األش���قاء في 
الكويت، ونطالبهم بعدم تصديق الش���ائعات أو 
التصريح���ات املغرضة التي ته���دف إلى توتير 

العالقات بني اجلانبني«.
وش���دد في تصريحات لصحيف���ة »احلياة« 
اللندنية نشرتها امس على »وجوب اعتماد املواقف 
الرسمية التي تصدر من احلكومة وليس الطروحات 
الشخصية التي ال متثل توجه احلكومة العراقية 
ورؤيتها«، في اشارة الى تصريحات نسبت إلى 
ممثل العراق في األمم املتحدة قيس العزاوي الذي 
دعا إلى إعادة ترسيم احلدود مع الكويت مجددا، 

لكنه نفى الحقا هذه التصريحات.
وأوضح الدب���اغ أن »العراق يحترم القرارات 

األممية التي صدرت في حقه على خلفية ممارسات 
النظام السابق، لكن هذا ال يلغي مساعيه إلى تهيئة 

األجواء للخروج من طائلة الفصل السابع«.
وفيما يخص الترويج لقضية االنتشار العسكري 
العراقي قرب احلدود مع الكويت، قال الدباغ: »إنها 
شائعات أريد منها توتير العالقة مع أشقائنا في 
الكويت، وال صحة لذلك وال نسمح بحدوث مثل 
تلك األعمال«. وأكد مصدر في وزارة اخلارجية أن 
»اجتماعات اللجان الثنائية بني ممثلي املؤسسات 
احلكومية في العراق والكويت ستنطلق قريبا في 
اجتاه حس���م كثير من القضايا العالقة«، وأشار 
املصدر الى أن »االجتماعات ستعقد بني اجلانبني 
بعد إعالن تش���كيل احلكومة مباشرة للبحث في 
ملف ترس���يم الدعامات احلدودي���ة وآبار النفط 

املشتركة وغيرها من امللفات العالقة«.

مبابان )س���وازيالند( � كونا: 
عادت إلى البالد مساء أمس ممثل 
صاحب الس���مو األمير الش���يخ 
صباح األحمد ورئيسة مركز العمل 
التطوعي الش���يخة أمثال األحمد 
والوفد املرافق من مملكة سوازيالند 
الصديقة بعد زيارة رسمية تلبية 
للدعوة املوجهة من امللك مسواتي 
الثال���ث ملك مملكة س���وازيالند 

لصاحب السمو األمير.
 وكانت ممثلة صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد رئيسة 
مركز العمل التطوعي الشيخة امثال 
االحمد حضرت حفل عشاء اقامه 
امللك مسواتي الثالث ملك مملكة 
سوازيالند في قصر لوزيتا امللكي 

على ش���رف الوفود املشاركة في 
حفل عيد ميالد ابنته مساء امس 
االول. وفي كلمة امللكة األم انتومبي 
ألقاها امللك مس���واتي الثالث في 
احلفل الذي حضره ايضا اعضاء 
احلكومة وكب���ار رجاالت الدولة 
واعضاء السلك الديبلوماسي اشادوا 
فيها بصاحب السمو االمير وسمو 
ولي العهد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء، على االهتمام والرعاية 
التي حظيت بهما حفيدتهم االميرة 

تيماسواتي.
كم���ا عب���روا ع���ن ش���كرهم 
وتقديرهم لصاحب السمو االمير 
على مشاركته افراح مملكتهم من 
خالل مبعوثة سموه الشيخة امثال 

االحمد، واشادوا بالكويت حكومة 
وشعبا ملا لها من مكانة خاصة في 
قلوبهم جميعا للدور الذي تلعبه 
الكويت في تنمية بالدهم، متمنني 
للكويت حكومة وشعبا كل التقدم 

واالزدهار.
امث���ال  الش���يخة  وغ���ادرت 
املرافق لها مملكة  االحمد والوفد 
سوازيالند صباح امس وكان في 
وداعها وزيرة املع���ادن والثروة 
الطبيعية االميرة تانزيلي وبعض 
افراد االسرة املالكة وسفير مملكة 
سوازيالند لدى الكويت وسفيرنا 
لدى جن���وب افريقيا واحملال الى 
مملكة سوازيالند الصديقة حسن 

العقاب.

دعا العتماد المواقف الرسمية ال األطروحات الشخصية

الملك مسواتي الثالث أشاد بجهود الكويت في تنمية بالده

ولي العهد التقى العبداهلل والروضان والظفيري

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
في ديوانه بقصر الس���يف صب���اح امس رئيس 
مجل���س الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع الش���يخ 

جابر املبارك.
كما استقبل سموه بقصر السيف صباح امس 

رئيس مجلس األمة باإلنابة د.محمد احلويلة.

واستقبل س���موه بقصر السيف صباح امس 
وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ احمد العبداهلل 
ووزير الدولة لش���ؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان. واس���تقبل سموه بقصر السيف امس 
س���فيرنا لدى جمهورية ايران الصديقة السفير 

مجدي الظفيري.

سموه استقبل المبارك والحويلة

رئيس الوزراء بحث مع النائب األول الكوبي العالقات الثنائية 
والقضية الفلسطينية واألزمة المالية وجهود مكافحة اإلرهاب

كوبا بلد أصبح منفتحا وجاذبا 
كبيرا لالستثمار.

وأضاف ان اتفاقية التعاون 
ستعمل على دفع العالقات بني 
البلدين وأن اجتماعات ستعقد 
بني املسؤولني الستكمال اجلوانب 
الفنية لترجمتها الى واقع فعلي 
فق����د أكد اجلان����ب الكوبي عن 
استعدادهم للتعاون ليس في 
املجال االقتصادي وامنا أيضا 

في اجلانب االستثماري.
إلى ذلك، قام س����مو رئيس 
مجلس الوزراء الش����يخ ناصر 
احملم����د يرافق����ه نائ����ب وزير 
خارجية جمهورية كوبا الصديقة 
الكوبي  نائب وزير اخلارجية 
ماركوس رودريغ����س بزيارة 
النص����ب الت����ذكاري للمناضل 
الكوب����ي خوس����يه مارتي في 

العاصمة هافانا.
واستمع سموه والوفد املرافق 
الى شرح لتاريخ كوبا في املتحف 
املرافق للنصب التذكاري ونضال 
الشعب الكوبي من أجل استقالله 
وحريت����ه والدور ال����ذي لعبه 
املناضل الكوبي خوسيه مارتي 

من أجل وطنه.
كما أقام النائب األول لرئيس 
مجل����س الدولة وال����وزراء في 
جمهورية كوبا الصديقة خوزيه 
رامون ماكادو فنتيورا مس����اء 
امس مأدبة عش����اء على شرف 
سمو الشيخ ناصر احملمد والوفد 
املرافق مبناسبة زيارته الرسمية 

لكوبا.
حض����ر املأدبة عدد من كبار 

املسؤولني الكوبيني.

والصناعة أحمد الهارون وعن 
التجارة  جمهورية كوبا وزير 
اخلارجية واالستثمار األجنبي 
أنتوني����و لوي����س  بالوكال����ة 

كاريكارتي كورونا.
م����ن جانب آخر ق����ال وزير 
التجارة والصناعة أحمد الهارون 
ان اتفاقية التعاون التجاري التي 
وقعت بني الكويت وكوبا ستفتح 
مجاال واسعا للتعاون، السيما ان 

2 � اتفاقية التعاون الثقافي 
والفن����ي بني حكوم����ة الكويت 
وحكومة جمهورية كوبا وقعها 
عن الكويت وزير املالية مصطفى 
الشمالي وعن جمهورية كوبا 
وزير الثقافة أبيل انريكي برييتو 

خيمينز.
3 � اتفاق جتاري بني حكومة 
الكويت وحكومة جمهورية كوبا 
وقعها عن الكويت وزير التجارة 

بالتوقي����ع على ثالث اتفاقيات 
وهي:

1 � مذكرة تفاهم بشأن اقامة 
املشاورات الثنائية بني وزارتي 
خارجيت����ي البلدين وقعها عن 
الكويت نائ����ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصب����اح ووقعها عن 
جمهورية كوبا وزير اخلارجية 

برونو رودريجس باريا.

هاڤانا � كونا: عقد سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش����يخ ناصر 
احملمد في إطار زيارته الرسمية 
جلمهورية كوبا بعد ظهر امس 
في قصر الثورة جلسة مباحثات 
مع النائب األول لرئيس مجلس 
الدولة والوزراء خوزيه رامون 
ماكادو فنتيورا بحضور أعضاء 
الوفد الرس����مي املرافق لسموه 
الوزراء واملسؤولني  وعدد من 

في احلكومة الكوبية.
واستعرض اجلانبان العالقات 
البلدين  الطيب����ة بني  الثنائية 
الصديقني والتي متتد ألكثر من 3 
عقود اضافة الى التعاون في شتي 
املجاالت السياسية واالقتصادية 

والتجارية والثقافية.
كما بحث اجلانبان القضايا 
مقدمته����ا  وف����ي  اإلقليمي����ة 
الفلس����طينية خاصة  القضية 
بعد االعتداءات اإلس����رائيلية 
املقدس����ات  اخلطي����رة جت����اه 
اإلسالمية والتوسع االستيطاني 
االسرائيلي، اضافة الى القضايا 
الدولية من بينها األزمة املالية 
العاملية واجلهود الدولية ملكافحة 

اإلرهاب.
ووصف نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصب����اح في تصريح 
املباحث����ات بني  صحاف����ي أن 
اجلانبني الكويتي والكوبي كانت 
بناءة ومثمرة وتناولت مختلف 
الثنائي  القضاي����ا والتع����اون 
في ش����تي املجاالت السياسية 
والتجاري����ة  واالقتصادي����ة 

والثقافية.
وقال د.محم����د الصباح ان 
اجلانبني أعلنا عن بداية جديدة 
للعالق����ات الثنائية بعد إعالن 
الكويت عن تعيني سفير مقيم 
لها ف����ي العاصمة الكوبية وأن 
احلكوم����ة الكوبية رحبت بهذا 
اإلعالن لتنطلق العالقات في فتح 

مجاالت جديدة من التعاون.
وبني نائ����ب رئيس الوزراء 
ووزير اخلارجية انه س����يقوم 
بجولة في مشروع إعادة تأهيل 
نظام توفير مياه الش����رب في 
مدينة سانتياغو دي كوبا الذي 
قدم الصندوق الكويتي للتنمية 
العربي����ة قرضا  االقتصادي����ة 
لتمويله والذي سينتهي العمل 
فيه قريبا ويعتبر من املشاريع 
الت����ي تفتخ����ر به����ا احلكومة 
الكويتية كثيرا ألنه اس����تطاع 
أن يوفر مياها صاحلة للشرب 
لثلث س����كان كوبا وخصوصا 

الفقراء في هذه الدولة.
وعق����ب املباحث����ات احتفل 

الكويت وكوبا وّقعتا 3 اتفاقيات في المجال السياسي والثقافي والتجاري

ساير الساير: بحث فرص تنمية 
الحركة االقتصادية بين الكويت وكوبا 

هاڤان���ا � كونا: قال عضو مجلس ادارة 
غرفة جتارة وصناعة الكويت س���اير بدر 
الس���اير لدى لقائه ممثلي غرفة التجارة 
الكوبي���ة أمس األول ان اله���دف من هذه 
الزيارة هو التعارف وبحث فرص تنمية 
احلركة االقتصادية بني البلدين مش���يرا 
الى أن جمهورية كوبا تتمتع بالعديد من 

الصناعات واملنتجات الزراعية املتميزة.
وأوضح الساير ان هذا اللقاء يأتي في 
اطار جهود غرفة جتارة وصناعة الكويت في 
توثيق العالقات التجارية والبحث عن فرص 
استثمارية مناسبة للقطاع اخلاص وذلك 
ضمن جولة سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 

مجلس الوزراء الى القارة األميركية.
وأش���اد في ه���ذا الس���ياق بالعالقات 
التاريخية الت���ي تربط الكويت وحكومة 
جمهورية كوبا في جميع املجاالت خاصة 
ما يتعلق بالنواحي االقتصادية والتجارية 

مشيرا الى تشكيل جلنة وزارية كويتية 
� كوبية مشتركة والتي عقدت اجتماعات 
دورتها األولى في الكويت خالل شهر ابريل 

.2008
وأوضح الساير ان هناك بعض التحديات 
التي تؤثر في التبادل التجاري بني البلدين 
وتتطلب مزيدا من املباحثات »لذا تتطلع 
الغرفة الى زيارة وفد رسمي وجتاري من 
كوبا ملناقشة هذه التحديات وعرض فرص 

االستثمار املتاحة في كوبا«.
واكد ان التبادل التجاري سيدعم تنسيق 
معارض أو أنشطة لتعريف التاجر واملستهلك 

الكويتي مبختلف منتجات كوبا.
من جهته ق���ال رئيس غرف���ة جتارة 
وصناعة كوبا بيدرو بوريجو انه يتطلع 
الى زيادة حجم التبادل التجاري بني البلدين 
خاصة أن كوبا تتمتع بالعديد من الصناعات 

املتميزة.

محمد الصباح: الكويت أعلنت تعيين س�فير مقيم له�ا في العاصمة الكوبية

األمير استقبل ولي العهد ورئيس الوزراء باإلنابة

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بقصر السيف صباح امس 

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد.
كما استقبل سموه بقصر السيف صباح 

امس رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك. واستقبل سموه 

بقصر السيف صباح امس رئيس مجلس 
األمة باإلنابة د.محمد احلويلة.

صاحب السمو التقى رئيس مجلس األمة باإلنابة


